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Een tijd geleden kwam uitgeverij Lannoo op de markt met de hoorcolleges. In plaats van vooraanstaande 
deskundigen een boek te laten schrijven, liet de uitgeverij hen letterlijk aan het woord over een thema uit 
hun vakgebied. Ook Peter Adriaenssens, de bekende kinder- en jeugdpsychiater en opvoedingsgoeroe uit
Vlaanderen, mocht zijn hoorcollege laten vastleggen op vier luistercd’s.

Gedurende vier uur neemt Peter Adriaenssens de luisteraar mee in de wondere wereld van het opvoeden 
van kinderen en tieners. Op zijn gekende, rustige en boeiende manier legt hij uit hoe de ouders van 
vandaag hun kinderen en tieners met succes kunnen begeleiden. Voor een keer kunnen we het volop eens 
zijn met de rugtekst van dit luisterboek: dit hoorcollege is inderdaad een schatkist vol adviezen en nuttige 
tips. Helaas kan ik binnen het concept van deze besprekingen de inhoud onvoldoende recht doen. Daarom 
beperk ik mij tot het opsommen van enkele stellingen die mij bij het beluisteren van dit hoorcollege troffen. 
De rest is daarna aan jullie:

 Kinderen krijgen bij de geboorte een temperament mee. Het is de taak van de opvoeder om dit 
temperament aan te vullen en bij te schaven waar nodig…

 Opvoeden is niet vanzelfsprekend. Je kunt het leren. Twee belangrijke kernwoorden zijn leiding 
geven en luisteren…

 Aanmoediging is het basisingrediënt van de opvoeding. Maar waar nodig kan en mag er ook 
genegeerd en gestraft worden…

 Je bent altijd ouder en echtgenoot tegelijk. Je moet beide rollen gelijktijdig blijven opnemen…
 Bij tieners zitten niet de geslachtshormonen aan het stuur, maar wel de hersenen…
 De ontwikkeling van de hersenen is bepalend voor het gedrag van de tiener. Conflictmomenten zijn 

eigen aan deze leeftijd en vaak een bron van verdere groei…
 Vroeger ging opvoeden niet beter, het ging gewoon anders…
 De school is naast de ouders een belangrijke opvoeder. De school vervangt de ouders niet als 

opvoeder…
 Communicatie is het belangrijkste element in de opvoeding van tieners…

Dit onnavolgbare hoorcollege verdient het om door elke opvoeder, of hij nu ouder is of niet, beluisterd en 
herbeluisterd te worden!
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